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 לקבלת הצעות  פניהמסמך זה הינו חלק בלתי נפרד מ
 בית הכרם בע"מ בישושיפוץ משרדי אשכול ייל

 מסמך זה יצורף להצעה  כאשר הוא חתום ע"י המציע
 

 הבהרה:

 1המציעים יעשו שימוש בנספח מסמך ה' למסמכי המכרז "כתב הכמויות".  1כנספח  מצורף

בחוברת המכרז, ובמקום  121, החל בעמוד המכרז' אשר צורף למסמכי הזה, במקום מסמך 

 25.4.19רסם במסמך הבהרה מתאריך שפו 2נספח ובמקום  זה שפורסם באתר האשכול

 

 

לא  1500סידור הנגשה כולל רמפה לנכים סימון חניה ושלט מחיר קומ"פ  - 04.1.002סעיף  .1

 .סביר ולא הגיוני

 הבהרה:

 .אין צורך ברמפה. מדובר רק בצביעת סימון לרכב גבוה וחידוש שלט

 

 ?הכמות הנדרשת לביצוע מחיר כנ"לה מ : תיקוני בטון05.1.002סעיף  .2

 :הבהרה

 .אין הערכה לכמות אפשר היה להתרשם בסיור

 
ולא הקבלן  ,מזמין הדלתות אמור להתקין על אחריותו .סעיפי נגרות כללי אינם הגיוניים .3

 ?גם הסכום הוא לא סביר

 :הבהרה

 לדלת. ₪ 300כתב כמויות למחיר התקנת דלתות יעודכן ב

 
האם זה מחיר התקנה או  .לא ברור מי מזמין את המטבח – 06.1.005-ו 06.1.004סעיפים  .4

 ?גם הספקה )המחירים בשוק זה כפול(

 :הבהרה

והמחיר   ₪ 5,000-יעודכן ל 06.1.004סעיף המחיר ב המטבח מוזמן ע"י הקבלן כולל הכל.

ף למסמך . השינויים יופיעו בכתב הכמויות העדכני שיצור-3800ליעודכן  06.1.005בסעיף 

 זה.

 
צריך להגדיר את הסעיף ולהוסיף  .מחיר לא סביר ?מה זה שילוט קומ"פ – 06.1.008סעיף  .5

 .מויותכ

 :הבהרה

 '.קומפ ₪ 1,500המחיר יעודכן ל .שלטים בפרוט הסעיף 18-מצויין שמדובר ב

 

 4המחיר הוא פי  .60/80מ"מ במידות:  4מראות עם מסגרת עץ בוק עובי  – 06.1.010סעיף  .6

 .איפה המחיררור מלא ב .לפחות

 :הבהרה

 .₪ 350-חיר יעודכן לכתב הכמויות שונה לסעיף זה. המ
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 .יר לא הגיוני לגבי סט לשירותי נכיםכנ"ל מח – 06.5.005סעיף  .7

 הבהרה:

 .₪ 1,500-חיר יעודכן לכתב הכמויות שונה לסעיף זה. המ

 
למר' תלוי ₪  1000-ל 750: מחיר סורג צבוע מותקן למר' בין 06.5.012-ו 06.5.011סעיפים  .8

 .הסבר בבקשה .בכמות

 הבהרה:

 , עבור שני סעיפים אלו.ליח' ₪ 1,500-חיר יעודכן לכתב הכמויות שונה לסעיף זה. המ

 
תקנה מונובלוק תלוי מחיר עלות ללא עבודה זהה למחיר הספקה וה – 07.3.002סעיף  .9

פה המחירים כנ"ל מונובלוק נכים שהוא כפול במחיר. אני פשוט לא מבין מאי .במכרז

 ?אלה עם זה בדולרים .האלו

 :הבהרה

 המחיר הינו רק עבור התקנה. .הסעיף לא כולל את האסלות

 
ממש לא  .ל' מחיר כולל הובלה הספקה והתקנה 40דוד חשמל  - 07.3.007כנ"ל סעיף:  .10

 ₪. 900גיוני ה

 הבהרה:

 .₪ 1,000 -מחיר עודכן בכתב כמויות ל .07.3.006מדובר בסעיף 

 

 פ.לא מקובל הקומ" .יש מחיר לכול פרט בלוח –לוחות חשמל  08.3.001 סעיף .11

 הבהרה:

 .₪ 6,500 -כתב הכמויות לסעיף זה לב פ'. המחיר יעודכןקומבעבור  נותרהמחיר 

 

 .לתקן בבקשה .יש מחיר למר' ?טיח: מזה קומ"פ .12

 הבהרה:

 בקשה לא מתקבלת. 

 

 .ריחאין מחיר עלות א .סעיף ראשוןכנ"ל  .ריצוף 10.1פרק  .13

 הבהרה:

 .רק ביצוע עבודות ים, אלאאין אספקת אריח

 
לא מקובל באף מכרז  .ספק הפי וי סי יתקין את האריכים – 10.1.004עד  10.1.002סעיפים  .14

כנ"ל העלות מאוד  .זה מתקון לבעיות מול הקבלן המבצע. שניתקלתי בו יש דרישה כזו

 .יתנמוחה ולא הגיונ

 רה:הבה

 ."רלמ ₪ 45-חיר יעודכן לזה. המכתב הכמויות שונה לסעיף 

 
 .כנ"ל אין מחיר עלות אריח – 10.1.005סעיף  .15

 הבהרה:

 .רק ביצוע עבודות ים, אלאאין אספקת אריח
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 .לא הגיוני .מרובע מחיר יש מחיר למא' לא –חיפוי מטבחים  10.2.002סעיף  .16

 הבהרה:

 אין שינוי בסעיף.בקשה לא מתקבלת. 

 
 ?מחיר עלות ללא התקנה ועיבוד – 3.00210.-ו 10.3.001סעיפים כנ"ל  .17

 הבהרה:

 אין שינוי בסעיף.בקשה לא מתקבלת. 

 
חידוש צבע על סורגים ללא מידות סורג יש לדייק בגודל הסורגים  – 11.1.002סעיף  .18

 .ולהתאים את המחיר

 הבהרה:

 אין שינוי בסעיף.בקשה לא מתקבלת. 

 
 .זה ממש לא הגיוני .ק היוםיש לבדוק את המחירי שו –ללי אלומיניום כ 12פרק  .19

 הבהרה:

 .בפרקאין שינוי בקשה לא מתקבלת. 

 

 .חסר עלות מחיר אריח –כנ"ל תקרות אקוסטיות  .20

 הבהרה:

 ישנה הגדרה מדויקת ותיאור האריח בכתב הכמויות.

 

 .כנ"ל עבודות גינון .21

 הבהרה:

 וע.אין שינוי בסעיף. סוג הצמחים יתואם טרם הביצ

 

האם המחיר הינו  לגבי המחיר – 06.1.0030+  06.1.0020+  06.1.0010 פיםשאלה לגבי סעי .22

 ? עבור התקנה בלבד

 הבהרה:

 .המחיר הינו עבור התקנה בלבד

 

ו לא תלוי והוא מותקן לגבי דגם מיניבלוק הינ – 07.3.0030+   07.3.002 פיםסעילגבי  .23
 ?בצורת מונח

 הבהרה:
 ויה()לא תל "מונובלוק" רגילההיה מדגם ת האסלה - 07.3.002 סעיף

 תלויה."מונובלוק" היה מדגם תהאסלה  - 07.3.003 סעיף

 אות המדויקות בכתב הכמויות.ריש לשים לב להו

 
 ?ים ואסלות כולל נקודות מים וביובהאם לכיור .24

 הבהרה:

 כן.
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 1נספח 

 ה'מסמך 

 כתב הכמויות

 6/2019מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי 
 



יסדנה חוקיפו םואת לוהינ - רטסוש ינד - קינזר יבור
3240999-40 :לט בגשמ .נ.ד  1331 ד"ת  ןוידרת .ת .א
 

30/04/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     001 םרכה תיב לוכשא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  1.40 ק ר פ  ת ת       
      
תוללוכ תודובעה :חותיפב ןוטב תובחר תקיצי     04.1.001
המדאה יפדוע יוניפו מ"ס 04 קמועל הריפח      
'ב גוס ירלונרג עצמב המדאה תפלחה ,רתאהמ      
.תחא לכ מ"ס 01 יבועב תובכש יתשב קדוהמ      
תכתורמ תשר םע מ"ס 51 יבועב 03'ב ןוטב      
04 תויפח םע .מ"ס 51/51 לכ מ"מ 6 רטוקב      
לכ תא ללוכ ריחמה .תותשרה ןיב תוחפל מ"ס      

 30,800.00   220.00   140.00 .תושרדנה תודובעהו םירמוחה ר"מ   
      
םיכנ תפמר ללוכה הנבמל השגנה ירודיס     04.1.002
ןומיס + הכרדמל שיבכ ןיב רושיגל תינקת      
ההובג בכרל הינח ןומיס + ההובג בכרל הינח      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .תושיגנ ןקת יפל לכה .טלש +  
      
כ לש בחורבו מ"ס 01 יבועב 002ב ןוטב תקיצי     04.1.003
לכ םיצוק חודיק ללוכ תומיק תוכרדמ ג"ע .'מ 1      
עצובי חטשמה .יסקופא קבדב רוביחו מ יצח      

  7,000.00   100.00    70.00 .הניגה יפלכ עופישב רטמ   
      

  1,500.00   500.00     3.00 .חיט ינוקית ללוכ תוברט תריגס ר"מ  04.1.004
      
הקרופ םהב תומוקמב הקיצי תמלשהו יולימ     04.1.005

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .םיפוצירה ןיב םיסלפמ רושיו הציחמ  
 42,800.00 הינב תודובע 1.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 42,800.00 הינב תודובע 40 כ"הס  
קובץ: 007-2019   .../002 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



יסדנה חוקיפו םואת לוהינ - רטסוש ינד - קינזר יבור
3240999-40 :לט בגשמ .נ.ד  1331 ד"ת  ןוידרת .ת .א
 

30/04/2019
דף מס':     002 םרכה תיב לוכשא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  1.50 ק ר פ  ת ת       
      
םיינוציח םיחטשמב ףוצירל תחתמ םוטיא     05.1.001

    360.00    30.00    12.00 .ליסורוטב מ"ס 51 תוקלור ינוציח ריקל דומצב רטמ   
      
הביצח ,דולח לזרבב לופיט ללוכ ןוטב ינוקית     05.1.002
יופיצו לזרבה שוטיל ,ףושחה לזרבה ביבס      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .טוארג י"ע לזרבה  
      
יפל גג יטלומ תחירמ י"ע גגב תוקעמ םוטיא     05.1.003

  2,500.00    50.00    50.00 .ןרצי תויחנה ר"מ   
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .םימייק םיבזרמ תרדסה 05.1.004
  9,860.00 םוטיא 1.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  9,860.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  
קובץ: 007-2019   .../003 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



יסדנה חוקיפו םואת לוהינ - רטסוש ינד - קינזר יבור
3240999-40 :לט בגשמ .נ.ד  1331 ד"ת  ןוידרת .ת .א
 

30/04/2019
דף מס':     003 םרכה תיב לוכשא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ץ ע  ת ו ת ל ד  1.60 ק ר פ  ת ת       
      
םיטרופמה םיטרפה לכ ללוכ  םיריחמה :הרעה      
םיללוכ תותלדה יריחמ לכ תורגנה תמישרב      
הלבוה רוצי םיללוכ םהנימל תונורא .םתנקתהו      
.חטשב הנקתהו      
      
תלד .מ"ס 502/09 תודימב תיפנכ דח ץע תלד     06.1.001
ףנכ .ע"ש וא רודנפ לש וליפוניל קינוי םגדמ      
םע הריחבל ןווגב הקיאמרופ יופיחב      
ריחמה .תורגנה תמישרב 1/נ יפל .הרוטסקט      

  4,200.00   300.00    14.00 .דבלב הנקתה ללוכ 'חי   
      
תלד .מ"ס 502/08 תודימב תיפנכ דח ץע תלד     06.1.002
ףנכ .ע"ש וא רודנפ לש וליפוניל קינוי םגדמ      
םע הריחבל ןווגב הקיאמרופ יופיחב      
ריחמה .תורגנה תמישרב 2/נ יפל  .הרוטסקט      

    300.00   300.00     1.00 דבלב הנקתה ללוכ 'חי   
      
תלד .מ"ס 502/08 תודימב תיפנכ דח ץע תלד     06.1.003
ףנכ .ע"ש וא רודנפ לש וליפוניל קינוי םגדמ      
םע הריחבל ןווגב הקיאמרופ יופיחב      
ריחמה .תורגנה תמישרב 3/נ יפל  .הרוטסקט      
לש ימינפ ריקב תנקתומ .דבלב הנקתה ללוכ      

    300.00   300.00     1.00 .טלקמ 'חי   
      
,םיינותחת תונורא ללוכ ,בלושמ חבטמ ןורא     06.1.004

  5,000.00 5,000.00     1.00 .תורגנה תמישרב 4נ תוינכות יפל .םינוילע 'חי   
      
םיינותחת תונורא ללוכ ,בלושמ חבטמ ןורא     06.1.005

  3,800.00 3,800.00     1.00 .תורגנה תמישרב 5נ תוינכות יפל . םינוילעו 'חי   
      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק .טלקמה דיל קוריפמ תמיק תלד תבכרה 06.1.006
      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק 6./נ י"פע למשח ינומל ןורא 06.1.007
      
טלשה לע :םירדחל טוליש תנקתהו הקפסא     06.1.008
21 תוא הבוג .דבועה םשו רדחה דועי םשרי      
מ"מ 57 תחא הרוש - טלשה הבוג ,תוחפל מ"מ      
םייקה יפל( .םיטלשה לכל דיחא ןפוג .תוחפל      
בותיכה ןיב תוידוגינ רוציל .)הנוילע הקלחמב      
ריקה לע תלדה תידי דצב םקומי .טלשה ינפו      
ינפב גצות אמגוד .ףוצירמ מ"ס 051 הבוגב      
81 כ"הס .רושיאל 'חמה תלהנמו תילכירדאה      
תפלחה רשפאל טלשה לע .הלבק + םירדח      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .בותיכה  
      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק 7/נ י"פע תרושקתל ןורא 06.1.009
 19,050.00 ץע תותלד 1.60 כ"הס  

      
קובץ: 007-2019   .../004 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



יסדנה חוקיפו םואת לוהינ - רטסוש ינד - קינזר יבור
3240999-40 :לט בגשמ .נ.ד  1331 ד"ת  ןוידרת .ת .א
 

30/04/2019
דף מס':     004 םרכה תיב לוכשא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש ו  ץ ע  ת ו נ ו ר א  2.60 ק ר פ  ת ת       
      
08/06 תודימב מ"מ 4 יבועב תיגלב הארמ     06.2.010
ללוכ ,מ"מ 01 יבועב דובל לע תקבדומ , מ"ס      
,הארמה לש ירוחאה דצה לע קבדומ לייופ      
יתורשל. מ"מ 05/02 ךתחב קוב ץע תרגסמב      

  1,050.00   350.00     3.00 .םיפסונ םיתורשו םיכנ 'חי   
  1,050.00 תונושו ץע תונורא 2.60 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ם י ג ר ו ס  5.60 ק ר פ  ת ת       
      
הטסורינמ םיכנ יתורשל הזיחא תוטומ תכרעמ     06.5.005
ינש זחאמו הסקוב םע תממורתמ עורז ללוכה      
תמישרב פ יפל ,הטסורינמ םירושימ      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .ןקתה תושירד י"פע .תורגסמה  
      
עבצב תכתממ .לעננ ובמ'ג טלאוט ריינל ןקתמ     06.5.008

    280.00   140.00     2.00 .ע"ש וא ןיבמא לש 930314 ט"קמ .ןבל 'חי   
      
םלג רמוח .תיכנא ,ילזונ ןובסל הינובס     06.5.009
ט"קמ .רטיל 2.1 חפנ .ןטאס רומיגב הטסורינ      

    560.00   140.00     4.00 .ע"ש וא ןיבמא תרבח לש 820414 'חי   
      
קיטסלפמ ריק לע יולת ריינ תובגמ ןקתמ     06.5.010

    380.00    95.00     4.00 .ע"ש וא ןיבמא לש 260114 ט"קמ .ןבל עבצב 'חי   
      
םייקה י"פע אמגודב ודלא רדח ןולחל גרוס     06.5.011
העיבצ רוצי ללוכ ריחמה 511/071 תודימב      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .םיוולינה םירמוחה לע תאו הבכרהו הלבוה 'חי   
      
י"פע אמגודב הביבס תווצ רדח ןולחל גרוס     06.5.012
רוצי ללוכ ריחמה 501/071 תודימב םייקה      
םירמוחה לע תאו הבכרהו הלבוה העיבצ      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .םיוולינה 'חי   
  5,720.00 תונושו םיגרוס 5.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 25,820.00 תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס  
קובץ: 007-2019   .../005 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



יסדנה חוקיפו םואת לוהינ - רטסוש ינד - קינזר יבור
3240999-40 :לט בגשמ .נ.ד  1331 ד"ת  ןוידרת .ת .א
 

30/04/2019
דף מס':     005 םרכה תיב לוכשא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י מ  ת כ ר ע מ  1.70 ק ר פ  ת ת       
      
הדובעה ,םייק הנבמ ץופיש הניה הדובעה      
בצמה תרזחהו הריבש ,הביצח שורדתת      
אלש ןובשחב איבהל ןלבקה לע .ותומדקל      
יריחמב םללקשל שי ,ל"נה לע תפסות םלושת      
,הקפסא םיללוכ םיריחמה. הדיחיה      
םיחפסהו םירזיבאה לכ תאו הנקתה/החנה      
לכ .תינכת יפל תמלשומ הנקתהל םישורדה      
טרפמב רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה      
70 קרפ ןינב תודובעל יללכה טרפמבו דחוימה      
תועובקה תונקתה לכ ריחמ .75 קרפו      
םימה תורוניצ תא םיללוככ ובשחי תוירטינסה      
לש םיירוקמ רוביח ירזיבא ללוכ PS גוםמ      
םימל לעפמבשעותמ דודיבו "רצמ" לעפמ      
יאוות .תמייק םימ תכרעמל םירוביח ,םימח      
םימ תרנצ .ילארשי ןקת יפל םירטקהו תרנצה      
וא םידומע ,תוריק ,תורוקל הסופת היהת היולג      
חקפמה י"ע תורשואמ "תולשב" הרקתל      
אל םיריחמה        .'מ 2 לע הלעי אלש קחרמב      
םיללוכ ןכ .םירטינס םילכ תקפסא םיללוכ      
הנקתהל םישרדנה םירזיבאה לכ תאו הנקתה      
תורבחתה ללוכ ,ץוחנה רוחשה רמוחהו      
םירהל ךרוצה תדימבו תומיקה תוכרעמל      
לש הפיטשו יוקינ ללוכ ,תוריקב בוצחל/ףוציר      
.תמייקה השדחה תכרעמה      

םימ תכרעמ 1.70 כ"הס            
      
ת ו י ת א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  3.70 ק ר פ  ת ת       
      
תריחבל ץרווקיליס חבטמ רויכ תנקתה     07.3.001
הנקתה ,םירקו םימח םימ ללוכ ,ןימזמה      
תכרעמל תורבחתה ללוכו ןופיס ללוכ ,החוטש      
לכ תא ללוכ ריחמה .גגב דודלו תמייק םימ      
ללוכו האלמ הנקתהל םישרדנה םירזיבאה      

  2,400.00 1,200.00     2.00 'פמוק .חרפ זרב תנקתה  
      
גוס ןבל "סוטול" יולת קולבונומ תלסא תנקתה     07.3.002
,הליגר הלסא ללוכ ע"ש וא "ןואסלפ" תרצות 'א      
הסכמו בשומ ,"הבונ" יתומכ וד החדה לכימ      
םותיר ןקתמ ,"ןיילפוט" םגד דבכ קיטסלפמ      
,החדה רוניצ ,הנכוב ןופיס ,יולת קולבונומל      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .םורכ הפוצמ תיוז זרב  
      
      
      
      
      
      

  3,600.00 3.70 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 007-2019   .../006 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



יסדנה חוקיפו םואת לוהינ - רטסוש ינד - קינזר יבור
3240999-40 :לט בגשמ .נ.ד  1331 ד"ת  ןוידרת .ת .א
 

30/04/2019
דף מס':     006 םרכה תיב לוכשא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,600.00 מהעברה      
      
      
תרצות 'א גוס ןבל םיכנל יולת קולבונומ     07.3.003
םגד םיכנל היולת הלסא ללוכ ע"ש וא "ןואסלפ"      
בשומ ,"הבונ" יתומכ וד החדה לכימ ,"הרטיו"      
קולבונומל םותיר ןקתמ,דבכ קיטסלפמ הסכמו      
תיוז זרב ,החדה רוניצ ,הנכוב ןופיס ,יולת      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .םורכ הפוצמ  
      
םיכנל הצחר רויכ דחאה ,הצחר רויכ 3 תנקתה     07.3.004
ע"ש וא "ARTIV-2705" םגד ןבל 'א גוס      
ןופיסו םירזיבאה לכ תא לולכת הנקתהה      
םירויכה ינש . קפוסיש חרפ זרב תנקתהו      
ןוראו ילרגטניא חטשמ םע ועיגי םירחאה      

  3,600.00 1,200.00     3.00 'פמוק .הנקתהל ןותחת  
      
היפ םע ,קפרמ תידי םע הדימעב םיכנל הללוס     07.3.005
לקינ םורכ הפוצמ םיכנ רויכל תבבותסמ הכורא      
וא 414103 "תמסקימ" םגד "תמח" תרצות      

    900.00   900.00     1.00 'פמוק .ע"ש  
      
םע "ןגמורכ" תרצות רטיל 04 חפנב למשח דוד     07.3.006
קוצי ןתירואילופ דודיבו ימינפ לייאמא יופיצ      
"םוחיגשמ" יטטסומרת בוברע זרב ללוכ      
יזרב ,רזוח לא ,ןוחטב םותסש ,"ביגש" תרצות      
הנקתהל םישורדה םירזיבאה לכ תאו הריגס      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .תמלשומ  
      

  4,250.00   250.00    17.00 'פמוק .תינכתב םמוקימ י"פע םינגזמל זוקינ תנכה 07.3.007
 14,550.00 תויתאורבת תועובק 3.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 14,550.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  
קובץ: 007-2019   .../007 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



יסדנה חוקיפו םואת לוהינ - רטסוש ינד - קינזר יבור
3240999-40 :לט בגשמ .נ.ד  1331 ד"ת  ןוידרת .ת .א
 

30/04/2019
דף מס':     007 םרכה תיב לוכשא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ת ר ו ש ק ת ה ו  ל מ ש ח ה  ן ק ת מ  1.80 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ב       
      
םיללוכ םיאבה םיקרפבו הז קרפב םיפיעסה לכ      
ןכומו םלשומ ןפואב םוקמב הנקתהו הקפסא      
הנזהה יוק לכ תא ללוכ הדוקנה ריחמ .שומישל      
ןבל עבצב ויהי ת"בו ז"מ . הקולחה חולל דע      
ט"הת/ט"הע ssiweG תרצות metsyS : םגד      
ץיבדנס יטלשב וטלושי םירזיבאה לכ . ע"ש וא      
תורונצה לכ .ודועיו לגעמ רפסמ םע טורח      
תורקתב וא/ו םייניב תורקתב ונקתויש      
.וילאמ הבכ גוסמ ויהי טוהירב וא תויטסוקא      
ריחמ ןכ לע םייק הנבמב עצובת הדובעה      
תורקתו םידומע תוריק תביצח : ללוכ הדוקנה      
.ותומדקל בצמה תרזחהו תומייק      
      
א"פ רוניצב ץוח וא םינפ תמלשומ רואמ תדוקנ     08.1.001
רזעה ירזיבא לכו מ"מ 61 וילאמ הבכ וא/ו      
לבכ וא/ו ,ר"ממ 5.2 םיכילומ : םישורדה      
    5.2X3 YX2N דיחי אוהש גוס לכמ ז"מ  
וא ssiweG תרצות ט"הת 'דכו לופכ, ףילחמ,      
הרואתה תודוקנ  רוביח ללוכ ריחמה , ע"ש      

 24,400.00   200.00   122.00 .הנבמב םתנקתהו םישדחה הרואת יפוגל 'חי   
      
61 וילאמ הבכ  א"פ רוניצב םורח רואמ 'קנ     08.1.002
היומס הנקתהב ר"ממ 5.2 םיכילומו מ"מ      
ריחמה .תיטסוקא הרקתל לעמ וקלחבו ט"הת      

  3,400.00   170.00    20.00 ףוגה תנקתה תא םג ללוכ 'חי   
      
,ליגר תמלשומ )ףתושמ לגעמב( ריק רוביח 'קנ     08.1.003
מ"מ 61 וילאמ-הבכ א"פ רונצ -  םימ ןגומ      
5.2X3 YX2N לבכ וא\ו ר"ממ 5.2 םיכילומ      
הנקתהב שרדנכ למשחה חולמ שרדנכ ךרואב      
, םימ ןגומ ,ליגר ריק רובח ללוכ ט"הת היומס      

  1,540.00   140.00    11.00 . onicitB ע"ש וא ssiweG תרצות תואספוק 'חי   
      
הדוקנה םויס ךא ל"נכ לופכ ריק רוביח 'קנ     08.1.004
onicitB ע"ש וא ssiweG תרצות םיעקש ינשב      

    200.00   200.00     1.00 . 'א 61 - 'חי   
      
,ליגר תמלשומ דרפנ לגעמ לע ריק רוביח 'קנ     08.1.005
וילאמ-הבכ א"פ רונצ - חוכ לגעמב םימ ןגומ      
5.2X3 לבכ וא\ו ר"ממ 5.2 םיכילומ מ"מ 61      
    YX2N שרדנכ למשחה חולמ שרדנכ ךרואב  
,ליגר ריק רובח ללוכ ט"הת היומס הנקתהב      
ע"ש וא ssiweG תרצות תואספוק , םימ ןגומ      

    400.00   200.00     2.00 Bticino . 'חי   
      
      

 29,940.00 1.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 007-2019   .../008 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



יסדנה חוקיפו םואת לוהינ - רטסוש ינד - קינזר יבור
3240999-40 :לט בגשמ .נ.ד  1331 ד"ת  ןוידרת .ת .א
 

30/04/2019
דף מס':     008 םרכה תיב לוכשא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 29,940.00 מהעברה      
      
      
ללוכ יזאפ-דח לצופמ ןגזמ רוביחל הנכה תדוקנ     08.1.006
61 רטוקב ןורירמ וא\ו וילאמ הבכ א"פ רוניצ      
ךרואב למשחה חולמ 5.2X3 YX2N לבכ מ"מ      
A61 עקש ריק רוביחב הדוקנה םויס ,שרדנכ      
וא ssiweG תרצות ןומיס תרונו קספמ םע      
חטשב תושירדה יפ לע הדוקנה םוקימ . ע"ש      

  4,250.00   250.00    17.00 .ריואה-גוזימ ןלבק  תויחנה יפ לעו 'חי   
      
ןגזמה סחדמל ךומסב ןקתומה םימ-ןגומ קספמ     08.1.007
המוטא הספוק ךותב שרדנכ A02 יזאפ-דח      
אלל הקספה\הלעפה תורשפא םע םימ-תנגומ      
יפ לע קספמה םוקימ .הספוקה תחיתפ      
ןלבק תויחנה יפ לעו חטשב תושירדה      

  4,250.00   250.00    17.00 .ריואה-גוזימ 'חי   
      
םירוביח 4 תללוכה תמלשומ ריק רוביח תודוקנ     08.1.008
מ"מ 61 א"פ תורוניצ, םיליגר למשח יעקשל      
5.2X3 YX2N םילבכ וא\ו ר"ממ 5.2 םיכילומ      
הדוקנה םויס )למשחה חולמ( שרדנכ ךרואב      
קוושמ AMIC תרצות 003C :םגד הספוקב      
ןבל עבצב םיליגר למשח יעקש 4 םע עדמ י"ע      
לופכ בשחמ עקשו לופכ ןופלט עקשל םוקמ +      

 19,000.00   500.00    38.00 . )דרפנב םידודמה( 'חי   
      
םירוביח 6 תללוכה תמלשומ ריק רוביח תודוקנ     08.1.009
מ"מ 61 א"פ תורוניצ, םיליגר למשח יעקשל      
5.2X3 YX2N םילבכ וא\ו ר"ממ 5.2 םיכילומ      
הדוקנה םויס )למשחה חולמ( שרדנכ ךרואב      
קוושמ AMIC תרצות 003C :םגד הספוקב      
ןבל עבצב םיליגר למשח יעקש 4 םע עדמ י"ע      
לופכ בשחמ עקשו לופכ ןופלט עקשל םוקמ +      

  1,740.00   580.00     3.00 . )דרפנב םידודמה( 'חי   
      
רוניצ הביצחה ללוכ למשח דודל רוביח תדוקנ     08.1.010
5.2 םיכילומ ,מ"מ 61 רטוקב וילאמ הבכ א"פ      
שרדנכ ךרואב 5.2X3 YX2N לבכ וא/ו ר"ממ      
יבטוק-וד קספמ ללוכ דודל דעו למשחה חולמ      
םימ ןגומ יבטוק-וד קספמ ןכו תבש ןועש םע      
תועצמאב דודה תקראהו דודל ךומסב ןקתויש      
רטוקב רוניצב 01uCX1 דדובמ תשוחנ ךילומ      

    400.00   400.00     1.00 . םילאצנטופ תאושה ספמ מ"מ 61 'חי   
      
הנבמל הסינכמ תרושקתל הכלוה תרנצ תנכה     08.1.011
הלתשהל 61 רטוק תורוניצ  2 י"ע היזכרמ דע      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק .הכישמ יטוח ללוכ  
      
      
      
      

 59,980.00 1.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 007-2019   .../009 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



יסדנה חוקיפו םואת לוהינ - רטסוש ינד - קינזר יבור
3240999-40 :לט בגשמ .נ.ד  1331 ד"ת  ןוידרת .ת .א
 

30/04/2019
דף מס':     009 םרכה תיב לוכשא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 59,980.00 מהעברה      
      
      
ללוכ )בשחמה תכרעמל( ףוסמ תדוקנ     08.1.012
מ"מ 61 רטוקב שא ןיסח רוניצ וקה ,הביצחה      
גוסמ םיבשחמ תרושקת לבכו )בוהצ עבצב(      
    54GR 8 4( םידיגX2( 7-TAC ךרואב ךכוסמ  
הדוקנה םויס בשחמה יוק זוכיר ןוראמ שרדנכ      
עקשו לבכה גוס ,לופכ  בשחמל עקש רזיבאב      
יארחאו ןימזמה תייחנה יפ לע בשחמה      
תדוקנ םרכה תיב לוכשא לש םיבשחמה      
םגד רזיבאב בלושת וא\ו ט"הת עצובת ףוסמה      
    : XOB AMIC )שרדנכ )דרפנב דודמה  

 27,500.00   250.00   110.00 .הנבמב 'חי   
      
רליפל דע הנבמה ןיב הכלוה תרנצ תנכה     08.1.013
רטוק תורנצ 2 י"ע שרגמה לבגב קזב תרבח      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק ןקת יפל לוח ,הריפח ,הכישמ טוח ללוכ 05  
      
רוניצ וקה ללוכ המלצמל הנכה תדוקנ     08.1.014
שרדנכ מ"מ 32 רטוקו 61 רטוקב וילאמ-הבכ      
המלצמ תדוקנ .תויטסוקא תורקת לעמו ט"הת      
לבכ 54GR הליגר תשר תדוקנ תויהל הכירצ      
    7TAC תוריקב תוביצח ללוכ םייקה םוקמב  

  1,200.00   200.00     6.00 .שרדנכ תופצרו תורקת 'חי   
      
וילאמ-הבכ רוניצ וקה ללוכ הצירפ יוליג תדוקנ     08.1.015
לעמו ט"הת שרדנכ מ"מ 32 רטוקו 61 רטוקב      
ינקת תוגוז 4 תרושקת לבכ ,תויטסוקא תורקת      
תורקת תוריקב תוביצח ללוכ ,ל"נה תוכרעמל      

  1,080.00   180.00     6.00 .תופצרו 'חי   
      
וא CINOSIV תרצות יביספ .א.א חפנ יאלג     08.1.016
לש ותעונתל וא\ו תוחכונל ביגמה סופיטמ ע"ש      
היהשה ללוכ,ןגומה ללחה ךותב םדא ףוג      

  1,500.00   250.00     6.00 .ךרוצה תדימב יאלגב 'חי   
      
תוסינכב  )תכרעמה לש לוטיב( לורטינ קספמ     08.1.017

    200.00   200.00     1.00 . )דרוביק( הנבמל 'חי   
      
הנבמב הצירפה יוליג תודוקנ לכ רוביח     08.1.018
הצירפ יוליג תייזכרמל )תומייקו תושדח(      
תרנצו םיינקת םילבכ ללוכ . הנבמב תמייקה      
תודובעה לכ ללוכו שרדנכ ךרואבו רטוקב      
יוליג תודוקנ רוביח םשל םישורדה םירמוחה      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק . ןימזמל הדובעה תריסמו הקידב ללוכ הצירפה  
      
הספוקב הפירש תעשל םורח קותינ קספמ     08.1.019
תלד י"ע ןקתומ ריבש הסכמ םע תדחוימ      
חול דע םיכילומהו םיליבומה ללוכ הסינכה      

    600.00   300.00     2.00 .טלפמוק - ישארה למשחה 'חי   
      

 97,060.00 1.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 007-2019   .../010 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



יסדנה חוקיפו םואת לוהינ - רטסוש ינד - קינזר יבור
3240999-40 :לט בגשמ .נ.ד  1331 ד"ת  ןוידרת .ת .א
 

30/04/2019
דף מס':     010 םרכה תיב לוכשא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 97,060.00 מהעברה      
      
      
לכ ללוכ םייק תרושקת ןורא לש דבלב קוריפ     08.1.020

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .םישורדה םירמוחהו תודובעה  
      
גוסמ מ"מ 56X521 תודימב CVP תלעת     08.1.021
SSIWEG תרצות BKG : םגד לנק-לאד      
םימאתמ , תרושקתו למשח ןיב הדרפה תללוכ      
תויוז, הסכמ ןכו  ע"ש וא ssiweG ירזיבאל      
הנקתהל 'דכו םילבכל דמצמ, תוציחמ, תויפוס,      
לע וא\ו תוריקה לע הלעתה לש תמלשומ      

    400.00    40.00    10.00 . הרקתה רטמ   
      
םח ץבאב םינוולוגמ הדלפ ילייתמ תשר תלעת     08.1.022
: ללוכ מ"מ 08X052 : תודימב  מ"מ 5 רטוקב      
תלעתל םילבכה קוזיח ןכו תויפוס ,תויוז      
ירזיבא ללוכ רטמ 1 לכ םיאתמ ספת תועצמאב      
תשרה תלעת לש הרקתלו ריקל קוזיחו הנקתה      

    900.00    45.00    20.00 .ןבלוגמ לזרבמ תועורז תועצמאב רטמ   
      
לכב תשר תלעתל הקירפ וא העובק  הציחמ     08.1.023

    300.00    15.00    20.00 לדוג רטמ   
      
הנבמה לש וא תיטסוקא הרקת לש הקראה     08.1.024
תוחפל תודוקנ יתשב התוא אשונה יתכתמה      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ר"ממ 01 ךילומב )תווצק ינשב(  
      
61uCX1-דע הפושח תשוחנמ הקראה ךילומ     08.1.025
םיילאצנטופ תאוושה ספל הקראה תודוקנ ןיב      
תורוניצ, תכתמה תולעת תקראה רובע      
לעפמב רחא יתכתמ קלח לכ ןכו תכתמה      
תויחנהו למשחה קוח יפ לע הקראה שרודה      

    240.00    12.00    20.00 .למשחה-תרבח רטמ   
      
םושיר יפל ,ךמסומ יאלמשח לש י'גר תעש     08.1.026

  1,000.00   100.00    10.00 .חקפמה רושיאבו הדובע ןמויב ע"ש   
      

    800.00    80.00    10.00 .רזוע יאלמשח לש י'גר תועש ךא ,ל"נכ ע"ש  08.1.027
      
קדוב סדנהמ ידי לע למשחה ןקתמ תקידב     08.1.028
תטשוה ןכו םישורדה םימואתה לכ ללוכ ךמסומ      
דע הקידבה ןמזב םיקדובל השורדה הרזעה לכ      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .ןקתמה תוניקת לע רושיא תלבק  
      
ללוכ שומישב אלש ןשי טוויחו תוכרעמ לוטיב     08.1.029
.ויוניפו תכרעמהמ וקותינ . תואספוק תפלחה      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .גגבו הנבמב רצחב ללוכ  
105,900.00 הנבמב תרושקתהו למשחה ןקתמ 1.80 כ"הס  

      
      
      

קובץ: 007-2019   .../011 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



יסדנה חוקיפו םואת לוהינ - רטסוש ינד - קינזר יבור
3240999-40 :לט בגשמ .נ.ד  1331 ד"ת  ןוידרת .ת .א
 

30/04/2019
דף מס':     011 םרכה תיב לוכשא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  י פ ו ג  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
יפוג לש רוביחו הנקתה ,םיללוכ הז קרפ יפיעס      
תרקתב וא/ו תיטסוקאה הרקתב הרואתה      
תוכימת ,רזעה ירמוח לכ ללוכ ,ןוטבה      
,  תושורדה תודובעה לכו  תכתממ תולוזנוקו      
תנקתה .ןוטבה תרקתל וקזוחי הרואתה יפוג      
ןלבקו חקפמה םע אלמ םואתב השעת םיפוגה      
: םיללוכ הרואתה יפוג לכ , תיטסוקא הרקת      
לכ ...'דכו םיקנשמ , םיאנש, םירביירד, תורונ      
.תילכירדאה תריחב יפל עבצב הרואתה יפוג      
      
: םגד תיטסוקא הרקתב בלושמ הרואת ףוג     08.2.001
    DEL ORP AGEMO - 06X06 מ"ס  
    77672669 NROHT  , W14 קוושמ תרצות  
םוכיסל אל   450.00    41.00 םידרשמ .ע"ש וא מ"עב דריל ץינייטש י"ע 'חי   
      
תיטסוקא הרקתב עוקש יעוביר הרואת ףוג     08.2.002
PI-44 מ"ס DELINU 02X02 0401 : םגד      
דל תורונ םע ע"ש וא דריל ץנייטש תרצות      
םוכיסל אל   300.00     6.00 םיתורש ירדח. W02 'חי   
      
טופס תיטסוקא הרקתב עוקש לוגע הרואת ףוג     08.2.003
םוכיסל אל   150.00    45.00 . W6 דל תורונ םע 01 רטוק  'חי   
      
XLB : םגד DEL תורונ םע םורח תרואת ףוג     08.2.004
    AMSALP מ"עב תויגולונכט לואש.י" תרצות"  
קורי עבצב תימלצו "האיצי" טוליש םע ע"ש וא      
רבצמ ללוכ הרקתל םאתמ םע , ןבל עקר לע      
081 לש הלועפ ךשמל ןעטמו םוימדק לקינ      

  3,200.00   400.00     8.00 . תוחפל תוקד 'חי   
      
: םגד  DEL תורונ םע םורח תרואת ףוג     08.2.005
    WC72M AMSALP לואש.י"  תרצות  
לע הנקתהל  ע"ש וא "מ"עב תויגולונכט      
, שרדנכ תכמנומ הרקתב עוקש וא\ו הרקתה      
םוימדק לקינ רבצמ ללוכ הרקתל םאתמ םע      
םוכיסל אל   300.00    20.00 . תוחפל תוקד 09 לש הלועפ ךשמל ןעטמו 'חי   
      
טילקרה תרקתב ןקצומ ינוציח לוגע הרואת ףוג     08.2.006
םוכיסל אל   200.00    15.00 . W6 דל תורונ םע 01 רטוק 'חי   
      
םוכיסל אל             9.00 ןוטב תרקתב הרואת ףוג 'חי  08.2.007

  3,200.00 הרואת יפוג 2.80 כ"הס  
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 007-2019   .../012 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



יסדנה חוקיפו םואת לוהינ - רטסוש ינד - קינזר יבור
3240999-40 :לט בגשמ .נ.ד  1331 ד"ת  ןוידרת .ת .א
 

30/04/2019
דף מס':     012 םרכה תיב לוכשא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ש א ר  ל מ ש ח  ח ו ל  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש עוציב 8ןונכית תללוכ למשחב הדובעה     08.3.001
ללוכ .םינומל הקולח י"פע למשחה ןורא      
- למשח חול. םית"ממה ג"ע טולישו םינומיס      
    01M יסקופא עובצ מ"מ 2 טריפוקד חפמ יונב  
,הריבצ יספ ללוכ רונתב יולק 'זב עבצב      
ץיודנס יטלש י"ע םילגעמה לכ טולישו םיקדהמ      
לע תלד ליכי חולה .ןבל עקר לע רוחש םיטורח      
.03%-ב רומש םוקמו הליענל לוענמ םע םיריצ      
תחיתפ רחאלש ךכ םילנפב וסוכי חולה ירזיבא      
תחת םיקלחל הרישי השיג היהת אל תלדה      

 13,000.00 6,500.00     2.00 'פמוק .ךמסומ קדוב ללוכ ריחמה .חתמ  
      
תמגודכ יטמוטוא יצח קפסה קתנמ     08.3.002
    A04R\521N1S תרצות ECAS םע ע"ש וא  
תיזח לע ןקתומ דמצמו תידי םעו הקספה לילס      

'פמוק                           .חולה  
      
הנגה םע  'א 3X23-דע יטמוטוא יצח ז"מ     08.3.003
01 קותינ רשוכו C ןייפוא לעב תיטנגמו תימרט      

'פמוק                           .ע"ש וא BBA תרצות 072S םגד ומכ א"ק  
      
61,02 ,01 ,6 יזאפ דח יטמוטוא יצח ז"מ     08.3.004
C ןייפוא לעב א"ק 01 קותינ רשוכ לעב רפמא      

'פמוק                           .ע"ש וא BBA תרצות 072S םגד  B וא  
      
םיכיתנ ללוכ יזאפ-תלת ריעז םיכיתנ קתנמ     08.3.005

'פמוק                           A6/23 תרצות DNARGEL ע"ש וא.  
      
םע V022 מ"מ TSR 22 תוזאפ ןומיס תורונ     08.3.006
,םודא םיעבצב תושדע ללוכ הקירפ גוסמ הרונ      

'פמוק                           .ע"ש וא BBA תרצות בוהצ ,לוחכ  
      

'פמוק                           .ןומיסה תורונ תלעפהל יבטוק תלת ןצחל 08.3.007
      
תרצות Am03 םיבטוק A04, 4 תחפ רסממ     08.3.008

'פמוק                           BBA ע"ש וא.  
      
תרצות Am03 םיבטוק A52, 4 תחפ רסממ     08.3.009

'פמוק                           BBA ע"ש וא.  
      
םיכיתנ ללוכ יזאפ-תלת C.R.H םיכיתנ קתנמ     08.3.010

'פמוק                           A001 תרצות DNARGEL ע"ש וא.  
      
MF:םגד )א"כ( AK52 םיבטוק 4 קרב ןגמ     08.3.011
    BARTREWOP תרצות XINEOHP )הקטא(  
תשוחנ יכילומ תועצמאב ורוביח ללוכ ע"ש וא      
תאושה ספל ר"ממ 53 ךתחב םידדובמ      

'פמוק                           .םילאצנטופ  
      
      

 13,000.00 3.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 007-2019   .../013 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



יסדנה חוקיפו םואת לוהינ - רטסוש ינד - קינזר יבור
3240999-40 :לט בגשמ .נ.ד  1331 ד"ת  ןוידרת .ת .א
 

30/04/2019
דף מס':     013 םרכה תיב לוכשא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 13,000.00 מהעברה      
      
      

'פמוק                           . למשחה חול לע ןקתומ םודא הירטפ ןצחל 08.3.012
      
חולב רוביחו הנקתה ,הקפסא ללוכ הז ףיעס     08.3.013
םירמוחהו תודובעה לכ ללוכ םייק למשח      
יטמוטוא יצח ז"מ תנקתה םשל םישורדה      
    3X04 םייקה יתמוקה למשחה חולב רפמא  
לכ ןכו םיקדהמ ללוכו בגשמ סיפ לוכשאב      
הדובעה - םישורדה דויצהו טוויחה תודובע      

'פמוק                           .חטשל עיגיש החמומ תוחול טווח י"ע עצובת  
 13,000.00 ישאר למשח חול 3.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

122,100.00 למשח תודובע 80 כ"הס  
קובץ: 007-2019   .../014 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



יסדנה חוקיפו םואת לוהינ - רטסוש ינד - קינזר יבור
3240999-40 :לט בגשמ .נ.ד  1331 ד"ת  ןוידרת .ת .א
 

30/04/2019
דף מס':     014 םרכה תיב לוכשא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
0.9 ק ר פ  ת ת  0.90 ק ר פ  ת ת       
      
0 קרפ תת      
      
ץוח חיטמ הנוילע הבכש תרסהו ץחלב הפיטש     09.0.002
תחיתפו ץוריח ,)םיפפור םיקלח( ףושח ןוטבמו      
מ"מ 5 בחורל קסיד י"ע םתבחרהו םיקדס      
.)ץוחו םינפ ( ריקה ידיצ ינשמ מ"מ 01 קמועלו      
,לוחכמ תרזעב PSAW רמיירפ הקיס תחירמ      
03 שוביל ןיתמהל ,ךולכלו קבאמ יוקינ רחאל      
11CF הקיס י"ע רסונש ץירחה יולימ .תוקד      
קבד ריינ קיבדהל ץלמומ .ץוחבמו םינפבמ      
יולימה רחאל וריסהלו ץירחה ידיצ ינשמ      
ותרזחהו ץוחו םינפ חיטה ןוקית .רמוחב      
יפוס שובי רחאל םיימוי תמייקה הרוטסקטל      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .םירמוחה לש  
  5,000.00 0.9 קרפ תת 0.90 כ"הס  

      
ם י נ פ  ח י ט  1.90 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל םיירושימ םיחטש ג"ע ץוח חיט ינוקית     09.1.001
תבכשו תרשיימ חיט תבכש הנותחת הצברה      
"dednapxe" תוניפ ללוכ .הרוחש הטכילש      
לכב שרדנה פ"ע ריק ירשג ג"ע תותשר ללוכ      
םירוזאו םייוניש תוביצח םיקוריפ ירוזא      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .המלשהל םישרדנה  
      
םישדחה תוריקה לכב םינפ חיט ינוקית     09.1.002
ינוקית לכ ללוכ )שרדנה פ"ע( םימייקהו      
לכב ללוכ הנבמה לכב שרדנה חיטה תומלשהו      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .המודכו תוסירה םיקורפ ועצוב םהב תומוקמה  
  2,700.00 םינפ חיט 1.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  7,700.00 חיט תודובע 90 כ"הס  
קובץ: 007-2019   .../015 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



יסדנה חוקיפו םואת לוהינ - רטסוש ינד - קינזר יבור
3240999-40 :לט בגשמ .נ.ד  1331 ד"ת  ןוידרת .ת .א
 

30/04/2019
דף מס':     015 םרכה תיב לוכשא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ם י פ ו צ י ר  1.01 ק ר פ  ת ת       
      
ףוציר םאות םגד ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.1.001
לכו םוסמוס יולימ .ןקת יפלו הקלחה דגנ םייק      
םיבלצ םע הדובע ,םישרדנה םירמוחה      
הבור יולימ ללוכו מ"מ 3 לש םיחוורמב      
תריחבל .ע"ש וא "IEPAM" לש תילירקא      

    700.00   200.00     3.50 דבלב הדובע ללוכ ריחמה .לכירדאה רושיאו ר"מ   
      
דגנ C.V.P 031/91  01-R. יחיראב ףוציר     10.1.002
וא "למרכ" תרצותמ A   םגד .ןקת יפלו הקיחש      
ללוכ ריחמה ר"מל ח"ש 021 דוסי ריחמ .ע"ש      
םירמוח םע האלמ הקבדהב םיקנלפה תחנה      
םישרדנה םירמוחהו ןרציה י"ע וקפוסיש      
,םיסחמ,םידרשמ םירמוח ןיב רוביחלו תמויסל      
ריחמה .ףוציר תינכת יפל לכה עקרק תמוק      
ריחמה .םאות חישק יסיויפ לנפ א"מ 252 ללוכ      

 12,825.00    45.00   285.00 דבלב הדובע ללוכ ר"מ   
      
דגנ C.V.P 031/91  01-R. יחיראב ףוציר     10.1.003
וא "למרכ" תרצותמ B   םגד .ןקת יפלו הקיחש      
ללוכ ריחמה ר"מל ח"ש 021 דוסי ריחמ .ע"ש      
םירמוח םע האלמ הקבדהב םיקנלפה תחנה      
םישרדנה םירמוחהו ןרציה י"ע וקפוסיש      
,םיסחמ,םידרשמ םירמוח ןיב רוביחלו תמויסל      
ריחמה .ףוציר תינכת יפל לכה עקרק תמוק      
ריחמה .םאות חישק יסיויפ לנפ א"מ 01 ללוכ      

    630.00    45.00    14.00 דבלב הדובע ללוכ ר"מ   
      
.מ"ס 3 בחורב הריחבל ןווגב םוינימולא יספ     10.1.004
ןקתומ .ןרצי תוארוה י"פע קבדב הקבדהל      

     55.00     5.00    11.00 .םירדחל תוסינכבו םירמוח ןיב םירוביחב רטמ   
      
דגנ R-11  ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.1.005
סיירג טירקנוק םגד .ןקת יפלו הקיחשו הקלחה      
ללוכ ריחמה .ע"ש וא "בגנ" תרצותמ 54/54      
הדובע ,םישרדנה םירמוחה לכו םוסמוס יולימ      
יולימ ללוכו מ"מ 3 לש םיחוורמב םיבלצ םע      
תובחר .ע"ש וא "IEPAM" לש תילירקא הבור      

 28,675.00   185.00   155.00 הסינכו ץוח ר"מ   
 42,885.00 םיפוציר 1.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 007-2019   .../016 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



יסדנה חוקיפו םואת לוהינ - רטסוש ינד - קינזר יבור
3240999-40 :לט בגשמ .נ.ד  1331 ד"ת  ןוידרת .ת .א
 

30/04/2019
דף מס':     016 םרכה תיב לוכשא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר י ק  י ו פ י ח  2.01 ק ר פ  ת ת       
      
טינרג יחיראב .םיתורש יאתב תוריק יופיח     10.2.001
קירבמ/טמ ןבל םגד .מ"ס 06/03 ןלצרופ      
קבדב השעי םושיי .רשי ךותיחב הריחבל      
הבור רמג ,מ"מ 3 בחורב םיקשימ ,הקימרק      
רושיאל תואמגוד ,רושיאל ןווגב תילירקא      
ללוכ ריחמה .תוינכותה פ"ע .תילכירדאה      

  4,860.00   180.00    27.00 .דבלב הדובע ר"מ   
      
טינרג יחיראב .םינוחבטמב תוריק יופיח     10.2.002
קירבמ/טמ ןבל םגד .מ"ס 03/01 ןלצרופ      
קבדב השעי םושיי .רשי ךותיחב הריחבל      
הבור רמג ,מ"מ 3 בחורב םיקשימ ,הקימרק      
רושיאל תואמגוד ,רושיאל ןווגב תילירקא      
פ"ע תונוילע תופלק הבוג דע .תילכירדאה      

    720.00   180.00     4.00 דבלב הדובע ללוכ ריחמה .תוינכותה ר"מ   
  5,580.00 תוריק יופיח 2.01 כ"הס  

      
ש י י ש  י ח ט ש מ  3.01 ק ר פ  ת ת       
      
1413  םגד "רסיק שיש" גוסמ שיש חטשמ     10.3.001
2 יבועב ,תילכירדאה רושיאו תיפוס הריחבל      
'מ 56.0 בחורב ,םימ ףאו ןותחת טנק םע מ"ס      
,הבגומ טנק ללוכ 'מ 9.1-כ לש ךרואבו      
תינכת יפל רויכל חתפ תחיתפו םילגרסה      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק 01/ר ןוחבטמ .תילכירדא  
      
1413  םגד "רסיק שיש" גוסמ שיש חטשמ     10.3.002
2 יבועב ,תילכירדאה רושיאו תיפוס הריחבל      
'מ 56.0 בחורב ,םימ ףאו ןותחת טנק םע מ"ס      
,הבגומ טנק ללוכ 'מ 55.1-כ לש ךרואבו      
תינכת יפל רויכל חתפ תחיתפו םילגרסה      

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק 11/ר ןוחבטמ .תילכירדא  
  3,600.00 שייש יחטשמ 3.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 52,065.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  
קובץ: 007-2019   .../017 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



יסדנה חוקיפו םואת לוהינ - רטסוש ינד - קינזר יבור
3240999-40 :לט בגשמ .נ.ד  1331 ד"ת  ןוידרת .ת .א
 

30/04/2019
דף מס':     017 םרכה תיב לוכשא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ,ח י ט  ל ע  ה ע י ב צ ו  ד ו י ס  1.11 ק ר פ  ת ת       
ם י ש ד ח  ס ב ג ו       
      
תוריקב םינוש םינווגב "לירקרפוס" עבצ     11.1.001
לש 0002 לירקרפוס עבצב . סבג תורקתו      
דע ,ץיחר טלרינ לש LOCREVINU וא רובמט      
לע לכה ,רשקמ רמוח ללוכ םלשומ יוסיכ תלבק      
תנכה תללוכ הדובעה .ןרציה תוארוה יפ      
תקלחהו םיקדסו םירוח תמיתס ידי לע חטשה      
.םישרדנ חיט ינוקיתו תומלשה ללוכ חטשה      
ןווג .םלשומ רמגל דע תובכשב העיבצו רמירפ      
.הריחבל םינווג 6 דע תילכירדאה תריחב יפל      
לכ ללוכ סבג תוריקו םישדח ,םימייק תוריקב      

 36,490.00    41.00   890.00 .תושינה ר"מ   
      
ןווגב םימיק הדלפ יגרוס לע עבצ שודיח     11.1.002
.ע"ש וא קלרפוס גוסמ .לכירדאה תריחבל      
שוטילו הדולחב לופיט ללוכ 'פמוק ףנכל ריחמה      

  5,950.00   350.00    17.00 .אלמ .רמגו דוסי עבצ ,ףפור עבצ תרסה ,תוכמ 'חי   
 42,440.00 םישדח סבגו ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 1.11 כ"הס  

      
ץ ו ח  ע ב צ  2.11 ק ר פ  ת ת       
      
רשקמ דוסי X רמירפה : ץוח תוריק תעיבצ     11.2.001
שובי ןמזב תחא הבכש .52% ןיטנפרט לולידב      
עבצ לש הזתהב יביטרוקד דוביע .תועש 6 לש      
ןווג .ינוניב רומיגב K-1 םקרמב שימג רפוס      
םאתהב עוציבו . לכירדאה תריחב יפל      
תוריק לע .ילארשיה ןקתהו ןרציה תצלמהל      
לכ יוכינב וטנ דדמנ .תורוקו םיירושימ      

  9,900.00    45.00   220.00 הדובעו רמוח ללוכ ריחמה .םיחתפה ר"מ   
      
X רמירפה : ןוטבמ םיפושח ץוח תוריק תעיבצ     11.2.002
הבכש .52% ןיטנפרט לולידב רשקמ דוסי      
יביטרוקד דוביע .תועש 6 לש שובי ןמזב תחא      
K-1 םקרמב שימג רפוס עבצ לש הזתהב      
. לכירדאה תריחב יפל ןווג .ינוניב רומיגב      
ןקתהו ןרציה תצלמהל םאתהב עוציבו      
דדמנ .תורוקו םיירושימ תוריק לע .ילארשיה      
.הריחבל ההכ ןווג .םיחתפה לכ יוכינב וטנ      

  9,240.00    55.00   168.00 הדובעו רמוח ללוכ ריחמה ר"מ   
 19,140.00 ץוח עבצ 2.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

 61,580.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  
קובץ: 007-2019   .../018 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



יסדנה חוקיפו םואת לוהינ - רטסוש ינד - קינזר יבור
3240999-40 :לט בגשמ .נ.ד  1331 ד"ת  ןוידרת .ת .א
 

30/04/2019
דף מס':     018 םרכה תיב לוכשא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
םוינימולא      
      
,יללכה טרפמה לש 21 קרפב רומאל ףסונב      
יוניש .א  :ןלהל רמאנה תא םיריחמה וללכי      
בייחי אל ,)זוחא השימח( 5% תולובגב תודימה      
עבצ :םיללוכ הדיחי יריחמ .ב  .ריחמב יוניש      
םייקה פ"ע      
      
"0054 לילק", מ"ס 002/04 תודימב עובק ןולח     12.002

  3,600.00   900.00     4.00 .םוינימולאה תמישרב 1/א יפל .ע"וש וא 'חי   
      
מ"ס 002/04 תודימב פיק תחיתפ + עובק ןולח     12.003
תמישרב 1/א* יפל .ע"וש וא "0054 לילק",      

  2,800.00 1,400.00     2.00 .םוינימולאה 'חי   
      
"0054 לילק", מ"ס 04/071 תודימב עובק ןולח     12.004

    900.00   900.00     1.00 .םוינימולאה תמישרב 3/א יפל .ע"וש וא 'חי   
      
תישאר הסינכ תלד תללוכה םוינימולא תכרעמ     12.005
םיקלח .  + מ'ס 032/001 תודימב תיפנכ דח      
"לילק" 032/773 תכרעמה לדוג כ"הס םיעובק      
01 סקלפירט תיכוכז ,לעפמב עובצ . 0094      
לכה .ןקת י"פע הלהב תוידיו הפוקש מ'מ      
תמישרב 4א 'סמ 'וכו לוזריפ רמג .טלפמוק      

 22,000.00 22,000.00     1.00 .םוינימולאה 'חי   
      
לילק", מ"ס 501/06 תודימב פיק תחיתפ ןולח     12.006
תמישרב 5/א יפל .ע"וש וא "0054      

  2,000.00 1,000.00     2.00 .םוינימולאה 'חי   
      
.מ"ס 012/09 תודימב החיתפל תיפנכ דח תלד     12.007
תמישרב 6/א יפל ע"ש וא "0054 לילק      

  7,000.00 3,500.00     2.00 .םייק חתפ פ"ע יפוס לדוג .םוינימולאה 'חי   
      
.תשר+ .מ"ס 041/071 תודימב הזזה ןולח     12.008
תמישרב 7/א יפל ע"ש וא "0007 לילק"      

 11,200.00 2,800.00     4.00 .םייק חתפ פ"ע יפוס לדוג .םוינימולאה 'חי   
      
.תשר+ .מ"ס 511/071 תודימב הזזה ןולח     12.009
תמישרב 8/א יפל ע"ש וא "0007 לילק"      

  2,500.00 2,500.00     1.00 .םייק חתפ פ"ע יפוס לדוג .םוינימולאה 'חי   
      
.תשר+ .מ"ס 561/071 תודימב הזזה ןולח     12.010
תמישרב 9/א יפל ע"ש וא "0007 לילק"      

  6,000.00 3,000.00     2.00 .םייק חתפ פ"ע יפוס לדוג .םוינימולאה 'חי   
      
      
      
      
      

 58,000.00 0.21 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 007-2019   .../019 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



יסדנה חוקיפו םואת לוהינ - רטסוש ינד - קינזר יבור
3240999-40 :לט בגשמ .נ.ד  1331 ד"ת  ןוידרת .ת .א
 

30/04/2019
דף מס':     019 םרכה תיב לוכשא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 58,000.00 מהעברה      
      
      
032/071 תודימב+ החיתפל תיפנכ וד תלד     12.011
תמישרב 01/א יפל ע"ש וא "0094 לילק .מ"ס      
חתפ פ"ע יפוס לדוג הלהב תידי + םוינימולאה      

  9,000.00 9,000.00     1.00 .םייק 'חי   
      
םוינימולא ןודומע + םייפנכ יתשל קלוחמ ןולח     12.012
מ"ס 04/071 תודימב פיק תחיתפל םהניב      
תמישרב 11/א יפל .ע"וש וא "0054 לילק",      

  2,500.00 2,500.00     1.00 .םוינימולאה 'חי   
      
.תשר+ .מ"ס 561/071 תודימב הזזה ןולח     12.013
תמישרב21/א יפל ע"ש וא "0007 לילק"      

  9,000.00 3,000.00     3.00 .םייק חתפ פ"ע יפוס לדוג .םוינימולאה 'חי   
      
.תשר+ .מ"ס 04/071 תודימב הזזה ןולח     12.014
תמישרב31/א יפל ע"ש וא "0007 לילק"      

  2,200.00 1,100.00     2.00 .םייק חתפ פ"ע יפוס לדוג .םוינימולאה 'חי   
      
042/011 תודימב החיתפל תיפנכ דח תלד     12.015
תמישרב 41/א יפל ע"ש וא "0054 לילק .מ"ס      

  4,500.00 4,500.00     1.00 .םייק חתפ פ"ע יפוס לדוג .םוינימולאה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 85,200.00 .םוינימולא תודובע 21 כ"הס  
קובץ: 007-2019   .../020 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



יסדנה חוקיפו םואת לוהינ - רטסוש ינד - קינזר יבור
3240999-40 :לט בגשמ .נ.ד  1331 ד"ת  ןוידרת .ת .א
 

30/04/2019
דף מס':     020 םרכה תיב לוכשא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
0.22 ק ר פ  ת ת  0.22 ק ר פ  ת ת       
      
תוירלודומ תוייטסוקא תורקת      
      
רושיאו תוקידבו עוציב ןונכת ללוכ ריחמה      
.תכמסומ הדבעמ      
      
י"פע םייכנא םיקלח ללוכ( םייקפוא סבג זינרק     22.0.003
םייולת ,תורקת תינכת י"פע )תורקת תינכת      
.םהילעמ תיכוכז רמצ ינורזמ ללוכ תינכת י"פע      
לכו האישנל ןוולוגמ חפ יליפורפ ללוכ      
הנכה ללוכו םישרדנה םיקוזיחהו םירוביחה      

  4,800.00   120.00    40.00 הדובעו םירמוחה לכ תא ללוכ ריחמה.עבצל ר"מ   
      
לש ע"ש וא "TKETDLORT" תיטסוקא הרקת     22.0.004
DOOW םגד .אובי אוצי הדוהי תרבח      
    LARUTAN. יליפורפל עוביק ,היולת הנקתה  
6 םע .מ"מ 8.0 יבועב מ"ס 5.2 תכתממ הגמוא      
תודימב .ןרצי תוארוה י"פע חולל םיגרב      
תוינכתב טרופמכ , CRN 09.0 ,מ"ס 021/06      
םישורדה םירזיבאהו םירמוחה לכ ללוכו      
.ןרצי תוארוהו תינכת יפל תמלשומ הנקתהל      

  9,500.00   250.00    38.00 .ח"ש 051 ר"מל דוסי ריחמ ר"מ   
      
4/3" יבועב םיילרנימ תוחול תיטסוקא הרקת     22.0.005
תרצותמ "הטפוא" םגד ,מ"ס 06/06 תודימב      
    GNORTSMRA העוקש יצח הנקתה,ע"ש וא  
םישורדה םירזיבאהו םירמוחה לכ ללוכ      
יטרפו 20-10 תינכת יפל תמלשומ הנקתהל      
סבגה ירניס ללוכ וטורב הדידמה .לכירדאה      

 18,200.00   140.00   130.00 .ריחמב םילולכה ףקיהב ר"מ   
 32,500.00 0.22 קרפ תת 0.22 כ"הס  

      
ס ב ג  ת ו צ י ח מ  1.22 ק ר פ  ת ת       
      
01 לש ללוכ בחורב תימורק וד סבג תוציחמ     22.1.001
חפמ םיבצינו ןותחתו ןוילע לולסמ םע מ"ס      
רמצמ יטסוקא דודיב תוברל .ןבלוגמ הדלפ      
ג"ק 08 לש יבחרמ לקשמב 2" יבועב םיעלס      
ריק תריגסו עבצל תונכהה לכ ללוכו .ר"מל      

 18,920.00   220.00    86.00 םיחתפ יוקינב .וטנ הדידמה .יטסוקא ןפואב ר"מ   
      
מ"מ 21 יבועב םימ תודימע דרוב הליו תוציחמ     22.1.002
לולסמ םע .מ"מ 001 לש ללוכ בחורב ימורק וד      
04 לכ ןוולוגמ הדלפ חפמ םיבצנו ןותחתו ןוילע      
לקשמו 2" יבועב םיעלס רמצ ינורזמו ,מ"ס      
,םלשומ רמג דע לכה .ק"מל ג"ק 08 יבחרמ      

  5,280.00   240.00    22.00 .םיחתפ יוכינב וטנ הדידמה ,העיבצל ןכומ ר"מ   
 24,200.00 סבג תוציחמ 1.22 כ"הס  

      
קובץ: 007-2019   .../021 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



יסדנה חוקיפו םואת לוהינ - רטסוש ינד - קינזר יבור
3240999-40 :לט בגשמ .נ.ד  1331 ד"ת  ןוידרת .ת .א
 

30/04/2019
דף מס':     021 םרכה תיב לוכשא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח פ  י ס פ  ת ו י ט ס ו ק א  ת ו ר ק ת  2.22 ק ר פ  ת ת       
      
תכתמ יחיראמ היולת  תיטסוקא הרקת     22.2.005
06/06 בחורב םיפפוכמ םינבלוגמ םיררוחמ      
רונתב יופא עבצב עובצ ,מ"מ 6.0 יבועבו מ"ס      
היצקורטסנוק ,םידדצ ינשמ הריחב יפל ןווגב      
לכ ,היילת יטנמלא ,ןבלוגמ חפ יליפורפמ      
,תוריק ,םיחתפ ביבס םיכותיחהו םידובעה      
םיליפורפו םינתיוז ,הרואת יפוג ביבסו םידומע      
    Z+L דודיב ללוכ.הרקתה ףקיהב םיעובצ  
אל ןליטאילופב ףוטע םיעלס רמצ ינורזמב      

  2,210.00   170.00    13.00 םיתורש ירשחל .םיטרפו תינכת יפל .רעוב ר"מ   
  2,210.00 חפ יספ תויטסוקא תורקת 2.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 58,910.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס  
קובץ: 007-2019   .../022 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



יסדנה חוקיפו םואת לוהינ - רטסוש ינד - קינזר יבור
3240999-40 :לט בגשמ .נ.ד  1331 ד"ת  ןוידרת .ת .א
 

30/04/2019
דף מס':     022 םרכה תיב לוכשא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה נ כ ה ו  ה ס י ר ה  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  42 ק ר פ       
      
0 קרפ תת      
      
תוללוכ תוביצחהו םיקוריפה תודובע יריחמ      
.שדחו םלש רצומה תמלשהו חיטו ןוטב ינוקית      
ןימזמה תעדל םייוארה םיקרופמה םיטנמלאה      
ידכ תיברימ תוריהזב וקרופי ,רזוח שומישל      
ריחמב ורבעויו םתומלשב העיגפ עונמל      
םילכה קוריפ ריחמ  .ןסחמל םקוריפ      
םירזיבאה לכו ילכה קוריפ לולכי םיירטינסה      
יביטקורטסנוק טנמלא לכ .םיוולנה  תרנצהו      
תודובעה לכ ריחמ.סדנהמ רושיאב קר קרופי      
תאבהו רתומ הכיפש רוזיאל יוניפ ללוכ      
י"ע קרו ךא ועצובי םיכותיחה לכ .םירושיא      
לכ.סדנהמ רושיאבו קסיד רושמב רוסינ      
הדובע םיללוכ תוביצחהו םיקוריפה תודובע      
לכ ריחמ .םייקה לע הרימש ךות הריהז      
לכ.רתומ הכיפש רוזיאל יוניפ ללוכ תודובעה      
הדובע םיללוכ תוביצחהו םיקוריפה תודובע      
ןתני ריחמ . םייקה לע הרימש ךות הריהז      
.הדובעה תוהמ תנבהו דבלב רתאב רויס רחאל      
      
,טלפמוק הסירה ןוילג יפ לע הסירהו קוריפ 'בע     24.003
תציחמ קוריפ :ןריחמב תוללוכה תונוש יוניפו      
תורוגחו םיקולב ,תויטסוקאו סבג תורקתו סבג      
קוריפ ,'פמוק םילנפ + םיפוציר קוריפ .ןוטב      
,םינפו ץוח תונולחו תותלדל  קוריפ ,ןוחבטמ      
םיטנמלא וא םינפ תוריק וא ץוח תוריק תסירה      
קוריפ ,סדנהמ רושיאב םייביטקורטסנוק      
.שרגמב םיכומנ תורדגו תירוחא הדלפ תלוגרפ      
שי .שדחמ הנקתהל םינגזמל ריהז קוריפ      
רחאל ןיקת בצמל חיטה בצמ תא ריזחהל      
וא שדח חיט ללוכ םיקוריפהו תוסירהה      

 22,000.00 22,000.00     1.00 'פמוק .םייקה םע םואתב לכה ןבא תמלשה  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 22,000.00 הנכהו הסירה קורפ תודובע 42 כ"הס  
קובץ: 007-2019   .../023 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



יסדנה חוקיפו םואת לוהינ - רטסוש ינד - קינזר יבור
3240999-40 :לט בגשמ .נ.ד  1331 ד"ת  ןוידרת .ת .א
 

30/04/2019
דף מס':     023 םרכה תיב לוכשא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
0.14 ק ר פ  ת ת  0.14 ק ר פ  ת ת       
      
0 קרפ תת      
      
םיצע םוזיג ,םיחיש םוזיג תללוכה ןוניג תודובע     41.0.003
םיצעל םיהובג םישרוש םוזיג .םזגה יוניפו      
י"ע ,תובחרו םיליבשל תחתמ םימייק םירגוב      
דגנ תמאות החשמב יוטיח ללוכ ,החמומ ןנג      
יוקינו יוניפ תא םג לולכת הדובעה .ןובקר      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .גגהמ םילעהו היבשעה  
  3,000.00 0.14 קרפ תת 0.14 כ"הס  

      
ה ל י ת ש  ת ו ד ו ב ע  1.14 ק ר פ  ת ת       
      

    400.00    10.00    40.00 3 לדוגב חיש 'חי  41.1.001
      

  1,020.00    17.00    60.00 4 לדוגב חיש 'חי  41.1.002
  1,420.00 הליתש תודובע 1.14 כ"הס  

      
ה י י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
הריפח םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
םירוביחה לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו      
,הדובעה עוציבל םישרדנה םירזיבאהו      
תתהתרנצה ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ      
ירזיבאב אלו דמצמב ויהי תיעקרק לעו תיעקרק      
.ןש      
      

  4,160.00    32.00   130.00 טלפמוק היקשה תודובע ר"מ  41.2.002
  4,160.00 הייקשה תודובע 2.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  8,580.00 ןוניג תודובע 14 כ"הס  
קובץ: 007-2019   .../024 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



יסדנה חוקיפו םואת לוהינ - רטסוש ינד - קינזר יבור
3240999-40 :לט בגשמ .נ.ד  1331 ד"ת  ןוידרת .ת .א
 

30/04/2019 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     024 םרכה תיב לוכשא

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

הינב תודובע 40 קרפ    
   

                 42,800.00 הינב תודובע 1.40 קרפ תת   
   

    42,800.00 הינב תודובע 40 כ"הס               
   
םוטיא תודובע 50 קרפ    
   

                  9,860.00 םוטיא 1.50 קרפ תת   
   

     9,860.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס               
   
תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ    
   

                 19,050.00 ץע תותלד 1.60 קרפ תת   
   

                  1,050.00 תונושו ץע תונורא 2.60 קרפ תת   
   

                  5,720.00 תונושו םיגרוס 5.60 קרפ תת   
   

    25,820.00 תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס               
   
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
   

םימ תכרעמ 1.70 קרפ תת                             
   

                 14,550.00 תויתאורבת תועובק 3.70 קרפ תת   
   

    14,550.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס               
   
למשח תודובע 80 קרפ    
   

                105,900.00 הנבמב תרושקתהו למשחה ןקתמ 1.80 קרפ תת   
   

                  3,200.00 הרואת יפוג 2.80 קרפ תת   
   

                 13,000.00 ישאר למשח חול 3.80 קרפ תת   
   

   122,100.00 למשח תודובע 80 כ"הס               
   
חיט תודובע 90 קרפ    
   

                  5,000.00 0.9 קרפ תת 0.90 קרפ תת   
   

                  2,700.00 םינפ חיט 1.90 קרפ תת   
   

     7,700.00 חיט תודובע 90 כ"הס               
 
 
 
 

קובץ: 007-2019   .../025 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



יסדנה חוקיפו םואת לוהינ - רטסוש ינד - קינזר יבור
3240999-40 :לט בגשמ .נ.ד  1331 ד"ת  ןוידרת .ת .א
 

30/04/2019
דף מס':     025 םרכה תיב לוכשא

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
   

                 42,885.00 םיפוציר 1.01 קרפ תת   
   

                  5,580.00 תוריק יופיח 2.01 קרפ תת   
   

                  3,600.00 שייש יחטשמ 3.01 קרפ תת   
   

    52,065.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס               
   
העיבצ תודובע 11 קרפ    
   

                 42,440.00 םישדח סבגו ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 1.11 קרפ תת   
   

                 19,140.00 ץוח עבצ 2.11 קרפ תת   
   

    61,580.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס               
   
.םוינימולא תודובע 21 קרפ    
   

    85,200.00 .םוינימולא תודובע 21 כ"הס               
   
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
   

                 32,500.00 0.22 קרפ תת 0.22 קרפ תת   
   

                 24,200.00 סבג תוציחמ 1.22 קרפ תת   
   

                  2,210.00 חפ יספ תויטסוקא תורקת 2.22 קרפ תת   
   

    58,910.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס               
   
הנכהו הסירה קורפ תודובע 42 קרפ    
   

    22,000.00 הנכהו הסירה קורפ תודובע 42 כ"הס               
   
ןוניג תודובע 14 קרפ    
   

                  3,000.00 0.14 קרפ תת 0.14 קרפ תת   
   

                  1,420.00 הליתש תודובע 1.14 קרפ תת   
   

                  4,160.00 הייקשה תודובע 2.14 קרפ תת   
   

     8,580.00 ןוניג תודובע 14 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 007-2019   .../026 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



יסדנה חוקיפו םואת לוהינ - רטסוש ינד - קינזר יבור
3240999-40 :לט בגשמ .נ.ד  1331 ד"ת  ןוידרת .ת .א
 

30/04/2019
דף מס':     026 םרכה תיב לוכשא

  
לכה ךס  

   511,165.00  יללכ כ"הס  
     86,898.05 מ"עמ %71  
    598,063.05 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 007-2019 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


